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JBL® Link Portable og JBL Link Music gør
musik- og podcastlytning til en leg

02. december 2019 – Er du musikelsker eller afhængig af podcasts? Så er JBL Link

Portable din nye bedste ven. Højtaleren har med 360 JBL Signature Sound, streaming via Wi-

Fi og Bluetooth, Chromecast kompatibilitet og indbygget Google Assistant, et kraftfuldt indre

kombineret med et smukt og elegant ydre.

⏲

https://news.jbl.com/


Med Wi-Fi og Bluetooth streaming kan du lytte til krystalklarlyd på den mest intuitive og

nemme måde - helt uden at blive forstyrret af et telefonopkald eller manglende batteri midt i dit

yndlingsnummer. JBL Link Portable understøtter nemlig AirPlay2, så du kan streame direkte

fra Apple Music eller via lokalt gemte numre fra Apple enheder. Og du behøver ikke længere

række ud efter telefonen for at skifte nummer, du kan blot bede Google Assistant om at gøre det

for dig.
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JBL Link Portable har en batterilevetid på otte timer og er IPX7 vandtæt, så du kan have den

med dig, uanset om du synger og plasker i badet, eller om du lytter til din favorit kunstner i det

fri. Der medfølger desuden en ladestation, så du nemt kan få strøm på højtaleren uden at skulle

tænke på irriterende kabler eller ledninger.

 

De gode nyheder stopper dog ikke her! Der er nemlig også en mere kompakt og kablet version i

JBL Link-serien, nemlig JBL Link Music. JBL Link Music er måske lille i størrelsen, men den

vil sikre maksimal musikglæde for alle, der lytter til den med dens 360 JBL Signature Sound.

JBL Link Music giver lytteren en krystalklar lyd og en voldsom basoplevelse til en super skarp

pris på 999 kr. Med Wi-Fi og Bluetooth streaming samt Google Assistant kan du streame dine

favoritnumre, spørge Google om vejrudsigten og blive opdateret på de seneste nyheder.



JBL Link Portable og JBL Link Music fås i farverne ocean blue, sort og grå og er tilgængelige til

en pris på henholdsvis 1.299 kr. og 999 kr. på dk.jbl.com og hos Elgiganten.

For mere information, kontakt:

https://dk.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/328823
https://news.jbl.com/images/328824
https://news.jbl.com/images/328822


OM JBL

JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen
lyd.
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